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PREZENTACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU 

pt. „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami 
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I konkursu na projekty otwarte w ramach strategicznego programu badań 
naukowych i prac rozwojowych „SPOŁECZNY I GOSPODARCZY ROZWÓJ 

POLSKI W WARUNKACH GLOBALIZUJĄCYCH SIĘ RYNKÓW” – 
GOSPOSTRATEG 

 

 

 



Elementy koncepcji zwiększania bioróżnorodności  

Elementy koncepcji holistycznego systemu 
działań interdyscyplinarnych w celu 
przywrócenia różnorodności biologicznej w 
warunkach produkcyjnych współczesnego 
rolnictwa (autor: Prof. dr hab. E.S. Gacek, 2016 )  

PODSTAWOWE ELEMENTY 
 

 prowadzenie wyprzedzających, interdyscyplinarnych badań naukowych i prac upowszechnieniowych nad 
opracowaniem i wdrożeniem do praktyki metod i strategii zintegrowanego systemu zwiększania różnorodności 
biologicznej, w zrównoważonej uprawie i w integrowanej ochronie roślin  

 ukierunkowanie prac hodowlanych na tworzenie zróżnicowanych genetycznie odmian roślin, odznaczających 
się wysokim i stabilnym plonowaniem oraz odpornością na stresy biotyczne i abiotyczne  

 określenie właściwości odmian buforujących skutki niekorzystnego oddziaływania niespodziewanych zjawisk 
i czynników, wynikających ze zmian klimatu oraz innych stresów biotycznych i abiotycznych  

 opracowanie i wdrożenie do praktyki strategii efektywnego zwiększania bioróżnorodności i zrównoważonego 
wykorzystania naturalnych środków produkcji w różnych systemach gospodarowania w rolnictwie.   

 umiejętna integracja prac badawczo-wdrożeniowych i hodowlanych z docelowymi wariantami uprawy odmian  



Dorobek i potencjał Wnioskodawcy – 
KOMPLEMENTARNOŚĆ KONSORCJANTÓW 

Nazwa Konsorcjanta KLUCZOWE kompetencje, zasoby 

CENTRUM DORADZTWA 
ROLNICZEGO W BRWINOWIE – 

LIDER PROJEKTU 

• Posiada możliwość wdrożenia – dotarcia z rezultatami Projektu do jego odbiorców 
(w tym hodowców i rolników). 

• Prowadzi działalność na terenie całego kraju. 
• Posiada doświadczenie w transferze wiedzy do praktyki rolniczej. 

INSTYTUT HODOWLI I 
AKLIMATYZACJI ROŚLIN – 

PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY 

• Posiada i wytwarza zasoby wiedzy których zastosowanie może znacząco poprawić 
wydajność, jakość oraz bezpieczeństwo polskiego rolnictwa i sektora 

żywnościowego (w szczególności zasoby genowe, unikatowe bazy danych). 

INSTYTUT CHEMII 
BIOORGANICZNEJ PAN 

POZNAŃSKIE CENTRUM 
SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE 

• Unikatowe doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań informatycznych z 
zarządzaniem zasobami genowymi. 

• Posiada infrastrukturę niezbędną do zrealizowania Projektu i utrzymania jego 
rezultatów po jego zrealizowaniu. 

FUNDACJA KALECKIEGO 

• Prowadzi badania społeczno-ekonomiczne. 
• Łączy działalność naukową z ekspercko-praktyczną – opracowuje rozwiązania 

prawne, społeczne i instytucjonalne stymulujący polski kapitał społeczny i 
gospodarkę.  



Strategiczny charakter Projektu –  
OSIĄGNIĘCIE CELÓW PROGRAMU „GOSPOSTRATEG” 

CELE PROGRAMU „GOSPOSTRATEG” CELE PROJEKTU 

CEL GŁÓWNY - wzrost wykorzystania w perspektywie do 
2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w 

kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk 
rozwojowych. 

CEL OGÓLNY PROJEKTU - Rozwój nowoczesnego sektora 
rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie procesu 

transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej 
zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie badań 

społeczno-ekonomicznych w Projekcie, które następnie 
zostaną wdrożone na poziomie krajowym. 

CEL SZCZEGÓŁOWY - wdrożenie polityk, strategii, 
dokumentów operacyjnych i konkretnych rozwiązań 

opracowanych w ramach Programu. 

CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie 
„Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do 

praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku” 

CEL SZCZEGÓŁOWY - wdrożenie rozwiązań opracowanych 
w ramach Programu, wzmacniających kapitał społeczny 

niezbędny do realizacji krajowych i regionalnych polityk 
rozwojowych 

CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU - Opracowanie i wdrożenie 
konkretnego rozwiązania wpisującego się w Strategię, tj. 
bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi 

zasobami genowymi. System będzie skierowany i szeroko 
promowany wśród wielu grup społecznych, w tym rolników, 

a jego użytkowanie będzie wzmacniać kapitał społeczny. 



Strategiczny charakter Projektu – 

CEL OGÓLNY PROJEKTU 

 POTRZEBA REALIZACJI PROJEKTU: 

• Sektor rolno-spożywczy jest podstawowym działem polskiej gospodarki (6% PKB,  
2 mln miejsc pracy). 

• Dobra sytuacja polskiego sektora rolno-spożywczego jest możliwa dzięki wysokiemu poziomowi 
eksportu (6 miejsce w UE, 21,9 mld euro w 2014 r.). 

• Tak wysoka konkurencyjność jest obecnie możliwa dzięki niskim kosztom produkcji. 

• Przewaga polskiego sektora rolno spożywczego oparta na strategiach kosztowo-cenowych wyczerpuje 
się (w 2016 r. po raz pierwszy od wejścia Polski do UE import żywności rósł szybciej niż eksport). 

• Nowa strategia dla przemysłu rolno-spożywczego powinna opierać się na transferze wiedzy  
i innowacyjności do praktyki jego funkcjonowania co pozwoli utrzymać wysoką pozycję sektora rolno-
spożywczego w UE . 

• Dlatego CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w 
Polsce poprzez usprawnianie procesu transferu wiedzy  
i innowacyjności do praktyki rolniczej. 

 



Strategiczny charakter Projektu –  

CEL PRAKTYCZNY PROJEKTU 

 WYMIAR STRATEGICZNY PROJEKTU: 

 Opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu 
transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki 
rolniczej w Polsce do 2028 roku”. 

 

 WYMIAR PRAKTYCZNY PROJEKTU: 

 Opracowanie i wdrożenie konkretnego 
rozwiązania wpisującego się w Strategię, tj. 
opracowanie i wdrożenie  

bioinformatycznego systemu zarządzania 
narodowymi zasobami genowymi roślin 
użytkowych  

mających kluczowe znaczenie dla polskiego 
rolnictwa i produkcji żywności.  

 

 

Repozytorium 

PLATFORMA 

INNOWACJI 

Dane 
fenotypowe 

Dane 
genomiczne 

Herbarium 

Ekspedycj
e Publikacje 

Dane 
taksonomiczne 

Rośliny 
towarzyszące 



 INNOWACYNOŚĆ PROJEKTU: 

 Przewagi proponowanego rozwiązania nad obecnie stosowanymi: 

 Powszedniość i dostępność. 

 Bezpłatność. 

 Innowacyjność. 

 Praktyczność. 

 Automatyzacja i personalizacja - bioinformatyczny system zarządzania narodowymi zasobami 
genowymi pozwoli przede wszystkim na świadczenie e-usługi w zakresie doradztwa rolniczego, 
opartego na wynikach najnowszych badań naukowych. Będzie się ona charakteryzować najwyższym - 
piątym poziomem dojrzałości e-usług w skali przyjętej przez Komisję Europejską, tj. będzie ona 
spersonalizowana. Nie ma obecnie w Polsce podobnego rozwiązania, co świadczy o jego wysokiej 
innowacyjności.  

 

 INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PROJEKTU: 

 Rodzaje badań w Projekcie: 

 Zadanie 1 – charakterystyka i ocena zasobów genowych (badania podstawowe), 

 Zadanie 2 – badanie warunków przyrodniczych (badania stosowane), 

 Zadanie 3 – badania społeczno-ekonomiczne (badania stosowane), 

 Zadanie 4 – badania dotyczące zależności wiedzy pozyskanej w Zadaniach 1, 2, 3, prowadzące do 
stworzenia Strategii i podstaw systemu bioinformatycznego (badania stosowane).  

 

 

 



Możliwość zastosowania wyników Projektu w praktyce 
 
 
 gromadzenie i wstępną analizę danych zebranych z poszczególnych zadań projektu i udostępnianie ich 

użytkownikom końcowym (rolnikom, naukowcom, hodowcom, doradcom  rolnym) 

 integrowanie system dokumentacji banku genów i systemy doradztwa CDR w celu ułatwionego przepływu 
informacji i zarządzania nią.  

 analizę potrzeb i integrowanie działalności rolniczej i pozarolniczej (endogenny rozwój obszarów wiejskich) 
w oparciu o zasoby genowe (wiodące odmiany komercyjne polskie i zagraniczne, odmiany tradycyjnie 
uprawiane oraz interesujące odmiany stare) 

 zdiagnozowanie i analizę potrzeb użytkowników bezpośrednich (prowadzących działalność rolniczą i 
pozarolniczą na terenach wiejskich oraz innych)  

 zdiagnozowanie i analizę potrzeb użytkowników pośrednich (konsumentów, środowiska administracji 
państwowej);  

 wypracowanie kooperacyjnych form zarządzania zasobem dziedzictwa narodowego na szczeblu lokalnym, 
regionalnym - budowanie więzi społecznych poprzez tworzenie i promocję produktów lokalnych;  

 



Możliwość zastosowania wyników 
Projektu w praktyce 

GRUPY DOCELOWE 

PROJEKTU 

ZAPOTRZEBOWANIE GRUP DOCELOWYCH NA ROZWIĄZANIE (SYSTEM BIOINFORMATYCZNY) 

OPRACOWANE WSKUTEK REALIZACJI PROJEKTU 

 

ROLNICY (1,72 mln) 

• 60% rolników korzysta lub planuje korzystać z doradztwa rolniczego = wysoki potencjał 

Projektu, który realnie może dotrzeć nawet do ponad miliona osób! 

• Dzięki korzystaniu z systemu zwiększą się plony, bezpieczeństwo upraw i dochody 

rolników.  

DORADCY ROLNICZY • Dzięki korzystaniu z systemu doradcy rolniczy zostaną wyposażeni w zaawansowane 

narzędzia analityczne, co znacząco ułatwi ich pracę. 

HODOWCY • Dzięki korzystaniu z systemu hodowcy uzyskają dostęp do unikatowej wiedzy i danych, 

która spowoduje wzrost ich konkurencyjności i innowacyjności.  

NAUKOWCY • Dzięki korzystaniu z systemu naukowcy zajmujący zarówno badaniami przyrodniczymi, 

jak i społecznymi i ekonomicznymi uzyskają dostęp do unikatowej wiedzy i danych. 

INSTYTUCJE PAŃSTWOWE • Dzięki korzystaniu z systemu instytucje państwowe uzyskają dostęp do unikatowej 

wiedzy pomagającej tworzyć, wdrażać i monitorować polityki, programy i strategie 

rozwoju.  

OGÓŁEM ROZWÓJ SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W POLSCE – UTRZYMANIE JEGO 

KONKURENCYJNOŚCI POPRZEZ WZROST INNOWACYJNOŚCI. 



3 POZIOMY DOSTĘPNOŚCI PRZEZNACZONE DLA RÓŻNYCH POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW 
 
 Poziom 1 – informacja o tym co warto uprawiać i gdzie: 
 informacje o potencjale plonowania dla wybranych gatunków i obiektów 
 informacje o odporności na czynniki biotyczne i abiotyczne 
 wskazówki dotyczące polecanych rejonów upraw oparte na danych oceny polowej i molekularnej 

wspierane przez dane pogodowe dla poszczególnych regionów 
 wyniki badania zapotrzebowania rynków rolnych i konsumentów 
 
 Poziom 2 – informacja o potencjale hodowlanym wybranych obiektów: 
 dostęp do szczegółowych danych oceny polowej i molekularnej w tym ocen wieloletnich 
 dostęp do prostego narzędzia statystycznego pozwalającego na wstępną analizę wyników badań 

pozyskanych w trakcie projektu jak i danych wieloletnich gromadzonych przez bank genów 
 
 Poziom 3 – informacja o stanie i potencjale ochrony bioróżnorodności w agrosystemach i agroekosystemach 
 dostęp do informacji z poziomu 1 i 2 
 dostęp do danych gromadzonych przez CDR i ODR w procesie doradztwa wyboru gatunków i odmian dla 

danego regionu 
 informacja zwrotna od rolników na temat ich potrzeb i efektów uprawy 
 dane z badań fokusowych prowadzonych w czasie projektu i rozszerzanych przez pracę w systemie (np. 

ankiety, informacje o plonie, zysku z uprawy itp.) 
 narzędzia pozwalające na analizę danych wykorzystywanego w społecznej ochronie zasobów genowych ze 

szczególnym uwzględnieniem starych odmian 



kukurydza 

rzepak owies jęczmień 

pszenica soja 

1 500 obiektów 

Pełne sekwencje genomowe Opis fenotypowy 

Analiza asocjacyjna genotypu z 

fenotypem 

 Opis miejsc w genomie zasocjowanych z ważnymi cechami 

 Konstruowanie markerów do selekcji genomowej 

 Sekwencje referencyjne do porównywania kolejnych linii hodowlanych 

 Postulowanie genów kandydatów kodujących pożądane cechy 

Zadanie nr 1 - Przeprowadzenie badań podstawowych dotyczących dokonania 
charakterystyki i oceny zasobów genowych roślin użytkowych 

Wykonawcy: IHAR-PIB 



Sekwencja genomowa 

Dane fenotypowe 

Analiza asocjacji 

 Opis miejsc w genomie zasocjowanych z ważnymi cechami 

 Konstruowanie markerów do selekcji genomowej 

 Sekwencje referencyjne do porównywania kolejnych linii 

hodowlanych 

 Postulowanie genów kandydatów kodujących pożądane cechy 

Geny kandydujące 

Postulowanie genów kandydatów kodujących pożądane cechy 
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selekcji genomowej 

SNP związany z cechą 

Konstruowanie 
markera PCR 



Sekwencje referencyjne do porównywania kolejnych linii hodowlanych 

Sekwencja referencyjna 

Linie hodowlane 



Zadanie nr 2 

Przeprowadzenie badań stosowanych dotyczących warunków przyrodniczych istotnych z 
punktu widzenia roślin użytkowych 

Wykonawcy: IHAR - PIB, CDR 

 Zbadane zostaną takie czynniki jak rzeźba terenu, rodzaj gleby, warunki wodne i klimat (z 
uwzględnieniem zmian klimatycznych) – w kontekście możliwości uprawy roślin użytkowych (w tym w 
szczególności starych odmian). 

 Wykorzystany zostanie m.in. program DIVA GISH z którego można pozyskać zarówno dane pogodowe 
historyczne (od lat 50tych), jak i geograficzne oraz współczesne (które posiada CDR). 

 Zostanie opracowany algorytm w sposób sumaryczny będący wskaźnikiem, jaki genotyp jest najbardziej 
wskazany do danych warunków.   

 Stworzone zostaną grupy roślin wskazanych do uprawy w określonym rejonie. 

Zadanie nr 3 - Przeprowadzenie badań stosowanych dotyczących ustalenia rodzaju danych 

ekonomicznych i społecznych mających kluczowe znaczenie dla polskiego rolnictwa i produkcji żywności 
 

Wykonawcy: FK 

 wywiady pogłębione z 20 osobami z każdej z rozpoznanych grup docelowych (łącznie około 120 wywiadów) 
  case studies – ok. 20 - 30, osobne wywiady, ankiety zależnie od pozostałych informacji, jakie będzie w stanie 

zdobyć na temat danych przypadków (raporty, dane statystyczne).  
 celem każdej analizy będzie uzyskanie jak najpełniejszego obrazu danego wydarzenia/podmiotu/sytuacji. 



Zadanie nr 4  - FAZA A 
 

Przeprowadzenie badań stosowanych dotyczących zależności wiedzy zebranej 
podczas realizacji zadań 1, 2 i 3 w fazie A,  

w celu opracowania kompleksowej diagnozy problemów, wypracowania strategii 
pozwalającej osiągnąć optymalny stan rzeczy oraz wypracowania konkretnych 

rozwiązań i działań wpisujących się w proponowane kierunki –  
 

tj. opracowanie szczegółowych założeń funkcjonowania BIOINFORMATYCZNEGO 
SYSTEMU zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin użytkowych 

 

Wykonawcy: IHAR-PIB, PCSS, CDR, FK 

System EGISET stanowić będzie jedną z aplikacji osadzony na tym centralnym repozytorium.  
Inne aplikacje będą tworzone w projekcie Agrobank. 
 
Komentarz np. w tym roku podpiszemy w ramach PW umowę z PCSS na 30 000 dla warstwy 

aplikacyjnej, zupełnie oddzielnej od warstwy bazodanowej (finansowanej z AGROBANK), by uniknąć 

pułapki podwójnego finansowania. 
 



 
1. Zebranie grupy badawczej złożonej z prawników i ekonomistów z zakresu przede wszystkim: prawa rolnego, 

własności intelektualnej, prawa handlowego, handlu międzynarodowego i prawa międzynarodowego. 
Planowani eksperci będą ze środowiska Fundacji, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pracowników 
naukowych SGH i UW oraz pracowników wiodących firm consultingowych. 

2. Analizy obowiązujących aktów prawnych przy użyciu programów takich jak LEX, Legalis oraz doświadczenia 
członków zespołu. 

3. Zdiagnozowania problemów i wyzwań stojących przed  

A) Poszczególnymi konsorcjantami oraz produktami Projektu (min. ochrona własności intelektualnej 
wytworzonej w ramach projektu, ochrona interesu konsorcjantów, zakres możliwych do udostępnienia 
danych)   

B) Polskim Sektorem żywnościowym i Rolnym (przeszkody i możliwości natury prawnej) 

4. Przygotowanie wzorów dokumentów dla konsorcjantów, takich jak regulaminy użytkowania usługi, umowy 
licencyjne; Przygotowanie wzorów innych dokumentów prawnych dla stron trzecich. 

6. Przygotowania raportu, wskazującego przeszkody i możliwości sektorów rolnego i żywnościowego oraz 
propozycje działań prawnych mogących przynieść korzyści. Raport docelowo ma stać się ważną częścią 
opracowywanej Strategii. 

Zadanie nr 5 – FAZA B 

Opracowanie procedur oraz stosownych regulacji prawnych związanych z wykorzystaniem 

rozwiązania będącego wynikiem fazy A w praktyce 
 

Wykonawcy: FK 



Zadanie nr 7 – FAZA B 
 

Pilotaż / wdrożenie rozwiązania będącego wynikiem fazy A w praktyce – 
utworzenie systemu informatycznego i jego uruchomienie 

 Stworzenie systemu integrującego wszelkie informacje związane materiałem biologicznym, 
przebadanym w ramach projektu oraz z pozyskanymi danymi na temat przyrodniczych i 
nieprzyrodniczych uwarunkowań rozwoju rolnictwa w Polsce.  
 

 Powstanie system informatyczny, który pozwoli na świadczenie przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego i jego jednostki e-usługi w zakresie doradztwa rolniczego, opartego na wynikach 
najnowszych badań naukowych w zakresie produkcji rolnej, a także usprawni transfer 
wiedzy pomiędzy CDR a IHAR-PIB. 

Wykonawcy: IHAR-PIB, PCSS 



Zadanie 8 (FAZA B)  
 

Prowadzenie kampanii społecznych oraz organizowanie wydarzeń o charakterze medialnym 
mające na celu przekonanie opinii publicznej do proponowanych rozwiązań 

PCSS jest operatorem Platformy Naukowej Telewizji PlatonTV, która została wdrożona w sieci PIONIER. 
PCSS posiada zaawansowaną infrastrukturę telewizyjną do produkcji treści multimedialnych, w której skład 
wchodzi profesjonalne studio telewizyjne oraz 9-kamerowy wóz realizatorski, zrealizowane w technologii 
HD w standardach broadcastowych. 

Działania demonstracyjne  
1. Zadanie obejmuje założenie w 16 województwach na polach doświadczalnych ośrodków doradztwa 

demonstracji polowych z typowymi gatunkami  i odmianami roślin rekomendowanych dla danego 
regionu z  zasobów banku genów (16 ODR x 10 tys. zł) 

2. Warsztaty - na polach demonstracyjnych warsztaty dla doradców i rolników pokazujących praktyczne 
możliwości wykorzystania zasobów z banku genów – możliwości wykorzystania gatunków i odmian 
w gospodarstwach rolnych (16 ODR x 4 tys. zł) 

3. Kolekcje odmianowe i gatunkowe (4 x 20 tys. zł) 
4. Konferencje (2 x 120 tys. zł) 
5. Wyjazdy krajowe (16 x 20 tys. zł) i zagraniczne studyjne (2 x 80 tys. zł) 
6. Upowszechnianie: stoiska informacyjne na targach (4 x 40 tys. zł), publikacje (100tys x 10 x 20 zł), 
 strony internetowe (100 tys. zł), filmy, (4 x 25 tys. zł), promocja w mediach (100 tys. zł) 
8. Kampanie informacyjne: przetwórcy (5 x 20 tys. zł), konsumenci (16 x 20 tys. zł). 

 

Wykonawcy: IHAR-PIB, PCSS, CDR, FK 



Przewidywane efekty ekonomiczne  
i społeczne Projektu 

 KLUCZOWE EFEKTY EKONOMICZNE: 

 Wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa. 

 Wzrost innowacyjności polskiego rolnictwa.  

 Zwiększenie bezpieczeństwa upraw w polskim rolnictwie a w efekcie – oszczędność 
i stabilność sektora rolniczego. 

 Rozwój niszowych do tej pory segmentów rynku i upraw o przeznaczeniu 
niespożywczym. 

 Zwiększenie samodzielności małych i średnich gospodarstw rolnych. 

 KLUCZOWE EFEKTY SPOŁECZNE: 

 Zwiększenie obecności nowych technologii wśród polskich rolników. 

 Transfer wiedzy. 

 Bioróżnorodność i zachowanie polskiego dziedzictwa genowego. 

 Poprawa jakości życia na wsi oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego i społecznego. 

 OGÓLNIE - UTRZYMANIE WYSOKIEJ POZYCJI POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-
SPOŻYWCZEGO NA ARENIE UE, PRZEKŁADAJĄCEJ SIĘ NA POZIOM PKB (EFEKT 
EKONOMICZNY) I POZIOM ZATRUDNIENIA W POLSCE (EFEKT SPOŁECZNY). 

 



Nowe odmiany na polach 

Programy hodowlane 

Zasoby 
genetyczne 

Produkcja nasienna 

KCRZG w IHAR-PIB 

Wzrost plonów – ilościowe 

Adaptacja do zmieniających 

się warunków klimatycznych,  

lepsza jakość 



Dziękuję za uwagę 


